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ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ  

про діяльність організації колективного управління за 2019 рік  

СПІЛКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН «АСОЦІАЦІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 

«АРМА-УКРАЇНА» 

_________07.01.2020р._______  
(дата складення звіту) 

______31.03.2020р.________  

(дата оприлюднення звіту  
на веб-сайті організації) 

_____м. Київ_______  
(місце складення звіту) 

1. Відомості про двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими 

організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними 

організаціями 

1.1. На початок звітного періоду 

I. Договори, укладені з іноземними організаціями 

№ Сторона договору 
Дата набрання 

чинності договором 

Строк дії 

договору 
Предмет договору 

1 2 3 4 5 

1 SUISSIMAGE - 
швейцарська спілка 

авторів аудіовізуальних 

творів 

01 лютого 2014 року до розірвання 

сторонами 

Публічне 
сповіщення,кабельна 

ретрансляція, збори за 

приватне копіювання 
(відтворення),  публічний 

показ, виконання, 

демонстрація, 

комерційний прокат 

2 
AIPA - словенська 

організація управління 

аудіовізуальними 

правами 

31 липня 2017 року до розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 

копіювання (відтворення), 
публічний показ, 

виконання, демонстрація, 

комерційний прокат 

3 
OAZA - чеська 

організація управління 

аудіовізуальними 

правами 

20 червня 2017 року до розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 

копіювання (відтворення), 
публічний показ, 

виконання, демонстрація, 

комерційний прокат 

4 
ACTORES 

04 квітня 2018 року до розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 
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Sociedad Colombiana De 

Gestion 

копіювання (відтворення), 

публічний показ, 
виконання, демонстрація, 

комерційний прокат 

5 
Screenrights - 

австралійська спілка 

авторів аудіовізуальних 

творів 

16 квітня 2018 року 31 грудня 2019 

року 

Публічне сповіщення, 
кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 

копіювання (відтворення), 

публічний показ, 
виконання, демонстрація, 

комерційний прокат 

6 
MTU ARMA ESTONIA 

01 січня 2016 року 31 грудня 2019 

року 

Публічне сповіщення, 
кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 

копіювання (відтворення), 

публічний показ, 
виконання, демонстрація, 

комерційний прокат 

II. Договори, укладені з іншими організаціями 

№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 

Строк дії 

договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 

1 Всеукраїнська 

громадська організація 

«Сінема» 

01 лютого 2 016 року на невизначений 

термін 

права на кабельну 

ретрансляцію об’єктів 
авторських і суміжних 

прав 

2 Всеукраїнська 
громадська організація 

«Всеукраїнське 

Агентство Авторських 

Прав» 

01 січня 2018 року 31 грудня 2018, 
автоматично 

пролонгується 

на наступний 

календарний рік 

права на кабельну 
ретрансляцію об’єктів 

авторських і суміжних 

прав 

3 ПО «УЛАСП» 01липня 2018 року 

 

безстроково 

 

Виконання, фонограми, 

об’єкти  авторських прав, 

публічне виконання, 

ретрансляція 

1.2. На кінець звітного періоду 

I. Договори, укладені з іноземними організаціями 

№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 

Строк дії 

договору 

Предмет договору 
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1 2 3 4 5 

1 SUISSIMAGE - 

швейцарська спілка 
авторів аудіовізуальних 

творів 

01 лютого 2014 року до розірвання 

сторонами 

Публічне 

сповіщення,кабельна 
ретрансляція, збори за 

приватне копіювання 

(відтворення),  публічний 

показ, виконання, 
демонстрація, 

комерційний прокат 

2 
AIPA - словенська 

організація управління 

аудіовізуальними 

правами 

31липня 2017 року до розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 
кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 

копіювання 

(відтворення), публічний 
показ, виконання, 

демонстрація, 

комерційний прокат 

3 
OAZA - чеська 

організація управління 

аудіовізуальними 

правами 

20 червня 2017 року до розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 

копіювання 
(відтворення), публічний 

показ, виконання, 

демонстрація, 

комерційний прокат 

4 
ACTORES 

Sociedad Colombiana De 

Gestion 

04 квітня 2018 року до розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 

збори за приватне 
копіювання 

(відтворення), публічний 

показ, виконання, 

демонстрація, 

комерційний прокат 

5 
Screenrights - 

австралійська спілка 

авторів аудіовізуальних 

творів 

16 квітня 2018 року 31 грудня 2019 

року 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 
збори за приватне 

копіювання 

(відтворення), публічний 

показ, виконання, 
демонстрація, 

комерційний прокат 

6 
MTU ARMA ESTONIA 

01 січня 2016 року 31 грудня 2019 

року 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 
збори за приватне 

копіювання 

(відтворення), публічний 
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показ, виконання, 

демонстрація, 

комерційний прокат 

7. 
AGICOA 

 

04 липня 2019 року невизначений 

термін, до 
розірвання 

сторонами 

Публічне сповіщення, 

кабельна ретрансляція, 
збори за приватне 

копіювання (відтворення) 

II. Договори, укладені з іншими організаціями 

№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 

Строк дії 

договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 

1 Всеукраїнська 

громадська організація 

«Сінема» 

01 лютого 2016 року на невизначений 

термін 

права на кабельну 

ретрансляцію об’єктів 
авторських і суміжних 

прав 

2 Всеукраїнська 
громадська організація 

«Всеукраїнське 

Агентство Авторських 

Прав» 

01 січня 2018 року 31 грудня 2018 
року, 

автоматично 

пролонгується 

на наступний 

календарний рік 

права на кабельну 
ретрансляцію об’єктів 

авторських і суміжних 

прав 

3 ПО «УЛАСП» 01 липня 2018сроку 

 

безстроково 

 

Виконання, фонограми, 

об’єкти авторських прав, 
публічне виконання, 

ретрансляція 

4. ГС «УМА» 30 вересня 2019 року безстроково Аудіовізуальні твори, 

приватна копія 

 

 

 

 

 

2. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління, щодо 

використання таких доходів 

2.1. На початок звітного періоду 

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління  
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№ Сума зібраних 

доходів від прав 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління 

№ Сума доходів від 

прав, розподілених 

правовласникам 

Сума доходів від прав, перерахованих 

іншим організаціям колективного 

управління 

Сума доходів від 

прав, використаних 

на інші цілі 

сума сфера використання 

прав 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

2.2. На кінець звітного періоду 

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління  

№ Сума зібраних 

доходів від прав 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Предмет договору 

1. 506 509,26 Майнові авторські 

права 

Кабельна 

ретрансляція 

Аудіовізуальні 

твори 

2. 741 410,44 Майнові авторські 

права 

Публічний показ Аудіовізуальні 

твори, виконання, 

фонограми 

3. 543 897,84 Майнові авторські та 

суміжні права 

Розповсюдження Аудіовізуальні 

твори 

4. 1 098 258,29 Майнові авторські 

права 

Приватне 

копіювання 

Аудіовізуальні 

твори 

Усього 2 890 075,43 --- --- --- 

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління  
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№ Сума доходів від 

прав, розподілених 

правовласникам 

Сума доходів від прав, перерахованих 

іншим організаціям колективного 

управління 

Сума доходів від 

прав, використаних 

на інші цілі 

сума сфера використання 

прав 

1 2 3 4 5 

1. 93 600,00 37 600,00 Публічний показ --- 

2. 332 435,00 65 900,00 Кабельна ретрансляція --- 

3.  390 000,00 - Розповсюдження  --- 

4. 601 000,00 - Приватна копія --- 

Усього 1 417 035,00 103 500,00 --- --- 

 

3. Відомості про відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі 

з аналогічними іноземними організаціями 

3.1. На початок звітного періоду 

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління  

№ Сума отриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Найменування організації, 

від якої отримано кошти 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління  

№ Сума виплачених 

коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Найменування організації, 

якій виплачено кошти 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- ---  

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від 

прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління  
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№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Найменування організації, 

якій виплачено кошти 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- ---  

IV. Суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав 

іншими організаціями колективного управління 

 

№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Найменування організації, 

яка утримала кошти 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

V. Суми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного 

управління і розподілені безпосередньо правовласникам 

№ Сума коштів, що належать до 

виплати 

Категорія прав Найменування 

організації, яка утримала 

кошти 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 

3.2. На кінець звітного періоду 

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління  

№ Сума отриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, від якої 

отримано кошти 

1 2 3 4 5 

1. 217 868,27 Майнові 

авторські права 

Приватне копіювання ВГО «ВААП» 

2. 880 390,02 Майнові 

авторські права 

Приватне копіювання ГС «УМА» 

Усього 1 098 258,29 --- --- --- 
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II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління 

№ Сума виплачених 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, якій 

виплачено кошти 

1 2 3 4 5 

1. 65 900,00 Майнові 

авторські права 

Кабельна 

ретрансляція 

ВГО «СІНЕМА» 

2.  13 400,00 Майнові 

авторські права 

Публічний показ ВГО «ВААП» 

3.  24 200,00 Майнові 

авторські та 

суміжні права 

Публічний показ ПО «УЛАСП» 

Усього 103 500,00 --- --- --- 

 

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від 

прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління 

№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, якій 

виплачено кошти 

1 2 3 4 5 

1.  26 360,00 Майнові 

авторські права 

Кабельна 

ретрансляція 

ВГО «СІНЕМА» 

2. 5 360,00 Майнові 

авторські права 

Публічний показ ВГО «ВААП» 

3. 9 680,00 Майнові 

авторські і 

суміжні права 

Публічний показ ПО «УЛАСП» 

Усього 41 400,00 --- --- --- 

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав 

іншими організаціями колективного управління 
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№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, яка 

утримала кошти 

1 2 3 4 5 

1. 38 358,00 Майнові 

авторські права 

Приватне копіювання ВГО «ВААП» 

2. 220 097,38 Майнові 

авторські права 

Приватне копіювання ГС «УМА» 

Усього 258 455,38 --- --- --- 

V. Суми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного 

управління і розподілені безпосередньо правовласникам 

№ Сума коштів, що належить 

до виплати 

Категорія прав Найменування організації, 

яка утримала кошти 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 

4. Відомості про розподіл і виплату організацією колективного управління доходів від 

прав 

4.1. На початок звітного періоду 

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників  

№ Загальна сума 

розподілених доходів 

від прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам 

№ Загальна сума 

виплачених доходів від 

прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 
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III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам 

коштів 

№ Загальна сума 

нерозподілених коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Фінансовий рік, в 

якому зібрано 

кошти 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

№ Загальна сума 

невиплачених коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Фінансовий рік, в 

якому зібрано 

кошти 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

4.2. На кінець звітного періоду 

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників  

№ Загальна сума 

розподілених доходів 

від прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 

1. 332 435,00 Майнові авторські 

права 

Кабельна ретрансляція 

2. 93 600,00 Майнові авторські 

і суміжні права 

Публічний показ 

3. 390 000,00 Майнові авторські 

і суміжні права 

Розповсюдження 

4. 601 000,00 Майнові авторські 

права 

Приватне копіювання 

Усього 1 417 035,00 --- --- 

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам 
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№ Загальна сума 

виплачених доходів від 

прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 

1. 332 435,00 Майнові авторські 

права 

Кабельна ретрансляція 

2. 93 600,00 Майнові авторські 

і суміжні права 

Публічний показ 

3. 390 000,00 Майнові авторські 

і суміжні права 

Розповсюдження 

Усього 816 035,00 --- --- 

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам 

коштів 

№ Загальна сума 

нерозподілених коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Фінансовий рік, в 

якому зібрано 

кошти 

1 2 3 4 5 

1. 316 742,10 Майнові авторські 

права 

Публічний показ 2019 рік 

Усього 316 742,10 --- --- --- 

№ Загальна сума 

невиплачених коштів 

Категорія прав Сфера 

використання 

прав 

Фінансовий рік, в 

якому зібрано 

кошти 

1 2 3 4 5 

1. 316 742,10 Майнові авторські 

права 

Публічний показ  2019 рік 

2. 601 000,00 Майнові авторські 

права 

Приватне 

копіювання 

2019 рік 

Усього 917 742,10 --- --- --- 

5. Відомості про причини наявності нерозподілених і невиплачених коштів та про заходи, 

здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника, 

якому мають бути розподілені та виплачені кошти 
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5.1. На початок звітного періоду 

I. Відомості організації колективного управління про причини наявності 

нерозподілених коштів 

№ Сума 

нерозподілених 

коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 

пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

розподілені кошти 

1 2 3 

Усього --- --- 

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності 

невиплачених коштів 

№ Сума 

невиплачених 

коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 

пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

виплачені кошти 

1 2 3 

 --- --- 

Усього --- --- 

5.2. На кінець звітного періоду 

I. Відомості організації колективного управління про причини наявності 

нерозподілених коштів 

№ Сума 

нерозподілених 

коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 

пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

розподілені кошти 

1 2 3 

1. 316 742,10 Необхідність проведення остаточної ідентифікації 

правовласників та укладення договорів на виплату коштів 

Усього 316 742,10 --- 

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності 

невиплачених коштів 

№ Сума 

невиплачених 

коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 

пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

виплачені кошти 
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1 2 3 

1. 316 742,10 Необхідність проведення остаточної ідентифікації 

правовласників та укладення договорів на виплату коштів  

2. 601 000,00 Необхідність проведення остаточної ідентифікації 

місцезнаходження правовласників для укладення договорів на 

виплату коштів 

Усього 917 742,10 --- 

 

6. Відомості про використання сум, утриманих організацією колективного управління, з 

обґрунтуванням та розрахунком цих сум 

6.1. На початок звітного періоду 

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією 

колективного управління 

№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо 

витрати є непрямими або такими, 

що не можуть бути віднесені до 

жодної з категорій прав) 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 

II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління 

в частині безпосереднього управління правами 

№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо 

витрати є непрямими і такими, що 

не можуть бути віднесені до 

жодної з категорій прав) 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 

III. Відомості про всі операційні та фінансові витрати організації колективного 

управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг  

№ Сума витрат Призначення витрат 

1 2 3 
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Усього --- --- 

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються 

для покриття витрат 

№ Сума витрат Ресурси організації колективного управління для покриття 

витрат 

1 2 3 

Усього --- --- 

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до 

наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному 

році 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада або інший статус учасника 

із зазначенням виду органу 

(наглядовий, виконавчий) 

Розмір матеріального 

забезпечення 

1 2 3 4 

Усього --- --- --- 

VI. Відомості про вирахування доходів від прав, що здійснюються організацією 

колективного управління 

№ Сума вирахувань 

з доходів від прав 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Цілі вирахувань 

1 2 3 4 5 

Усього --- --- --- --- 

 

6.2. На кінець звітного періоду 

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією 

колективного управління 

№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо витрати є 

непрямими або такими, що не можуть бути 

віднесені до жодної з категорій прав) 

1 2 3 4 
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1. 722 407,13 Майнові авторські і 

суміжні права 

Витрати в частині безпосереднього 

управління правами 

2. 433 444,27 Майнові авторські і 

суміжні права 

Витрати на соціальні, культурні та освітні 

потреби, інформаційно-просвітницькі заходи 

Усього 1 155 851,40 --- --- 

I. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління 

в частині безпосереднього управління правами 

№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо витрати є 

непрямими і такими, що не можуть бути 

віднесені до жодної з категорій прав) 

1 2 3 4 

1. 722 407,13 Майнові авторські і 

суміжні права 

Склад витрат: 

- фонд заробітної плати (включно з 

податками) на утримання 3-х 

штатних одиниць протягом 12 

місяців; 

- оплата відряджень; 

- оренда офісу, комунальні платежі, 

та операційні витрати (Інтернет, 

телефон); 

- оплата за надання послуг з 

адміністрування, переробки веб-

сайту; 

- оплата за надання послуг із 

здійснення моніторингу програм 

телепередач та опрацювання 

електронних звітів користувачів; 

- судові витрати та адвокатські 

послуг; 

- загальнообов’язкові подати та і 

збори 

Усього 722 407,13 --- --- 

III. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного 

управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг 

№ Сума витрат Призначення витрат 

1 2 3 
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1. 433 444,27 Витрати на соціальні, культурні та освітні потреби, 

інформаційно-просвітницькі заходи 

Усього 433 444,27  --- 

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що 

використовуються для покриття витрат 

№ Сума витрат Ресурси організації колективного управління для покриття 

витрат 

1 2 3 

1. 722 407,13 Збір за управління  

2. 433 444,27 Спеціальний фонд (15%) для надання соціальних, культурних, 

освітніх послуг своїм членам та іншим правовласникам або в 

інтересах творчої громадськості (здійснення інформаційно-

просвітницьких заходів з метою підвищення обізнаності та 

поваги до інтелектуальної власності, необхідності її захисту)  

Усього 1 155 851,40 --- 

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до 

наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному 

році 

№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада або інший статус учасника 

із зазначенням виду органу 

(наглядовий, виконавчий) 

Розмір матеріального 

забезпечення 

1 2 3 4 

1. Семешко Роман 

Олексійович 

Виконавчий директор 79 300,00  (оплата праці за 12 

місяців 2019 року та 

відпускні) 

Усього --- --- 79 300,00  

VI. Вирахування, що здійснюються з доходів від прав організацією колективного 

управління 

№ Сума вирахувань 

з доходів від 

прав 

Категорія права Сфера використання 

права 

Ціль вирахування 

1 2 3 4 5 
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1. 174 074,26 Майнові авторські і 

суміжні права 

Кабельна ретрансляція Збір за управління 

правами  та на  

спеціалізований 

фонд (15%) для 

надання 

соціальних, 

культурних 

послуг,  здійснення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів 

2. 153 897,44 Майнові авторські і 

суміжні права 

Розповсюдження Збір за управління 

правами  та на  

спеціалізований 

фонд (15%)  для 

надання 

соціальних, 

культурних 

послуг,  здійснення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів 

3. 331 068,34 Майнові авторські і 

суміжні права 

Публічний показ  Збір за управління 

правами  та на  

спеціалізований 

фонд (15%) для 

надання 

соціальних, 

культурних 

послуг,  здійснення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів 

4. 
496 811,36    

 

Майнові авторські і 

суміжні права  

Приватне копіювання Збір за управління 

правами  та на  

спеціалізований 

фонд (15%)  для 

надання 

соціальних, 

культурних 

послуг,  здійснення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів 

Усього 1 155 851,40 --- --- --- 
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7. Випадки відмови організації колективного управління від укладення договорів з 

користувачами 

7.1. На початок звітного періоду 

№ Користувач Дата й інші 

реквізити 

документа, яким 

було направлено 

пропозицію про 

укладення договору 

Сфера використання 

прав, за якою 

пропонувалося 

укласти договір 

Дата й інші реквізити 

документа, яким організація 

колективного управління 

повідомила користувача про 

відмову від укладення 

договору, із зазначенням 

підстави відмови 

1 2 3 4 5 

 --- --- --- --- 

 

7.2. На кінець звітного періоду 

№ Користувач Дата й інші 

реквізити документа, 

яким було 

направлено 

пропозицію про 

укладення договору 

Сфера використання 

прав, за якою 

пропонувалося 

укласти договір 

Дата й інші реквізити 

документа, яким 

організація колективного 

управління повідомила 

користувача про відмову 

від укладення договору, із 

зазначенням підстави 

відмови 

1 2 3 4 5 

 --- --- --- --- 

 

8. Відомості про організаційно-правову форму та структуру організації колективного 

управління 

8.1. На початок звітного періоду 

№ Організаційно-

правова форма 

Відомості про загальні збори Відомості про 

наглядовий 

орган 

Відомості про 

виконавчий 

орган 

Інші 

відомості 

про 

структуру 

1 2 3 4 5 6 

1 СПІЛКА 

ОБ'ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН 

Генеральна Асамблея 

Асоціації  

Члени Асоціації у складі: 

Правління 

Асоціації у 

складі: 

Виконавчий 

директор 

Асоціації 

--- 
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(Громадська 

спілка) 

 

 ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«АСОЦІАЦІЯ 

ПРОДЮСЕРІВ УКРАЇНИ»; 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «КОАЛІЦІЯ 

ВИКОНАВЦІВ ТА 

ПРОДЮСЕРІВ УКРАЇНИ»; 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ЛІГААУДІОВІЗУАЛЬНИХ 

ПРАВОВЛАСНИКІВ» 

Колесников 

Дмитро 

Володимирович 

Масліков 

Денис 

Олександрович 

Гронський 

Володимир 

Петрович 

 

Гандзюк Юрій 

Михайлович 

Рома Ігор 

Геннадійович 

Шевцов Олег 

Олександрович 

Семешко  

Роман 

Олексійович 

 

8.2. На кінець звітного періоду 

№ Організаційно-

правова форма 

Відомості про 

загальні збори 

Відомості про 

наглядовий орган 

Відомості про 

виконавчий 

орган 

Інші 

відомості 

про 

структуру 

1 2 3 4 5 6 

1 СПІЛКА 

ОБ'ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН 

(Громадська 

спілка) 

 

 

Генеральна Асамблея 

Асоціації  

 

Члени Асоціації у 

складі: 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«АСОЦІАЦІЯ 

ПРОДЮСЕРІВ 

УКРАЇНИ»; 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«КОАЛІЦІЯ 

ВИКОНАВЦІВ ТА 

ПРОДЮСЕРІВ  

 

 

 

Правління 

Асоціації у 

складі: 

Колесников 

Дмитро 

Володимирович 

Масліков Денис 

Олександрович 

Гронський 

Володимир 

Петрович 

 

Гандзюк Юрій 

Михайлович  

 

Рома Ігор  

 

 

 

 

Виконавчий 

директор 

Асоціації 

Семешко  

Роман 

Олексійович 

--- 
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npocnirnnrlbKrrx saxoAis 3 Merorc uiAnnqenHq o6isHauocri ra noBarrr Ao

inre.rrerrya;rrnoi uraqrocri (15 % nh rara.nrHoro AoxoAy nig npan)

Bcnoro: 433 444127 (uourpucra rpuAllsrb rpn rucsqi qorrrprrcra copoK uorupu) rpu.27
KOn.
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